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चवत्त

वैद्यर्ीय चिक्षर् चवभाग
हाफर्ीन येथील र्ोवॅक्ससन लस उत्पािनाला वेग िेर्ार
हाफचर्न जीव औषध चनमार् महामंडळात र्ेंद्र आचर् राज्य िासनाच्या सहर्ायाने र्ोवॅक्ससन
लस उत्पाचित र्रण्याच्या प्रर्ल्पास अथकसहाय्य र्रण्यास व उत्पािनाच्या तंत्रज्ञानातील र्ाही आवश्यर्
बिल र्रण्यास आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी
मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
प्रर्ल्प र्ायाक्न्वत र्रण्यासाठी प्रर्ल्पािी चनगडीत र्ाही प्रारंचभर् र्ाये पूर्क र्ेलेली आहेत.
परंतु प्राथचमर् टप्पप्पयावर प्रर्ल्प राबचवताना मेससक भारत बायोटे र् यांिेर्डू न महामंडळास प्राप्पत होर्ाऱया
उत्पािन तंत्रज्ञानातील बिल व त्याअनुषंगाने उत्पाचित स्थाचपत क्षमतेमध्ये (Installed Capacity) बिल,
मेससक भारत बायोटे र् यांच्या उत्पािन तंत्रज्ञानािी चनगडीत सुसंगत समर्पपत आवश्यर् सुचवधा उभारर्ी,
हाफचर्न प्रचिक्षर्, संिोधन व िािर्ी संस्था यांिी BSL-३ प्रयोगिाळा उन्नतीर्रर्, र्र व इतर बाबी
यांिा अंतभाव र्रताना

प्रर्ल्पाच्या मूळ मंजूर रसर्मेमध्ये झालेली वाढ, प्रर्ल्पाच्या मूळ

अंिाजपत्रर्ामध्ये झालेल्या सुधारर्ांना मंचत्रमंडळाने मान्यता चिली. प्रर्ल्पाच्या पचहल्या टप्पप्पयात cell
factory based उत्पािन तंत्रज्ञानावर आधारीत 110 ििलक्ष डोसेस समान र्ोव्हॅससीन Drug
Substance उत्पािनासाठी 126.15 र्ोटी रुपये इतसया सुधारीत अंिाजपत्रर्ास मान्यता िे ण्यात आली
असून यामध्ये र्ेंद्र िासनािा 70.07 र्ोटी रुपये व राज्य िासनािा 56.08 र्ोटी रुपये इतर्ा चहस्सा
आहे. यामध्ये हाफचर्न प्रचिक्षर्,संिोधन व िािर्ी संस्था, मुंबई या संस्थेस BSL-2/3 प्रयोगिाळा
उन्नतीर्रर्, प्रचिक्षर् व िािर्ी क्षमता वृद्धी इ. संबचधत बाबीसाठी 10.19 र्ोटी रुपये एवढा चनधी उपलब्ध
र्रुन िे ण्यात येर्ार आहे.
प्रर्ल्प र्ायाक्न्वत र्रर्ेबाबत पुढील आवश्यर् ती र्ायकवाही हाफचर्न महामंडळार्डू न
र्रण्यात येर्ार आहे. सिर बैठर्ीत या प्रर्ल्पािी उभारर्ी जलि गतीने होर्ेसाठी यापुवी गठीत
र्रण्यात आलेल्या मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्िस्तरीय सचमतीस प्रर्ल्पािी संबंधीत चनर्कय
घेण्यािे पुर्क अचधर्ारही प्रिान र्रण्याबाबत चनर्कय घेण्यात आला आहे.
-----०-----
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गृह चवभाग
बैलगाडा ियकतींमधले खटले मागे घेर्ार
राज्यात बैलगाडा ियकतीिे आयोजन र्ेल्यामुळे िाखल झालेले खटले मागे घेण्यास मान्यता
िे ण्यात आली. हे खटले मागे घेण्यासाठी खालील अटी चनचित र्रण्यात आल्या आहेत. बैठर्ीच्या
अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
बैलगाडी ियकतीच्या घटनेत चजवीत हानी झालेली नसावी, खाजगी व सावकजचनर् मालमत्तेिे 5
लाखापेक्षा जास्त नुर्सान झालेले नसावे, या खटल्यांवर पोलीस आयुसत व चजल्हाचधर्ारी यांच्या
अध्यक्षतेखालील क्षेचत्रय सचमती र्डू न चनर्कय घेण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
सवोच्ि न्यायालयाने चरट याचिर्ेमध्ये चिलेल्या चनर्कयानुसार ज्या खटल्यांमध्ये चवद्यमान व माजी
खासिार व आमिार यांिा समावेि आहे , असे खटले उच्ि न्यायालयाच्या संमतीचिवाय मागे घेण्यात येऊ
नये, असे चनिे ि चिले आहे त. त्याला अनुसरुन चवद्यमान व माजी खासिार व आमिार यांिा ज्या खटल्यात
समावेि आहे ते खटले मागे घेर्े योग्य असल्यािे क्षेचत्रय सचमतीिे मत झाल्यास सचमतीने त्याबाबत
चिफारस र्रुन उच्ि न्यायालयार्डे तिी चवनंती र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
-----०----ग्रामचवर्ास चवभाग
चजल्हा ग्रामीर् चवर्ास यंत्रर्ा राज्य योजना म्हर्ून राबचवर्ार
चजल्हा ग्रामीर् चवर्ास यंत्रर्ा ही बंि र्रण्याऐवजी 100 टसर्े राज्य योजना म्हर्ून राबचवण्यास
आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे
होते.
र्ेंद्र िासनाने चि. १ एचप्रल २०२२ पासून चजल्हा ग्रामीर् चवर्ास यंत्रर्ा प्रिासन चनधीतील र्ेंद्रािा
६० टसर्े वाटा िे र्े बंि र्ेल्याने सिर योजना १०० टसर्े राज्य पुरस्र्ृत योजना म्हर्ून राबचवण्यास
मंजुरी िे ण्यात आली. प्रत्येर् चजल्हा ग्रामीर् चवर्ास यंत्रर्ेस 15 पिांऐवजी 8 पिांिा आर्ृतीबंध असेल.
-----०-----
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ग्रामचवर्ास चवभाग
राज्यात चमिन महाग्राम राबचवण्यास मान्यता
ग्राम सामाचजर् पचरवतकन फाउं डेिन अंतगकत महाराष्ट्रातील सामाचजर् पचरवतकनाच्या हेतूने
राज्यात ‘चमिन महाग्राम’ २०२२ ते २०२५ या र्ालावधीत आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता
िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
चमिन महाग्रामअंतगकत मानव चवर्ासाच्या प्रमुख बाबींवर लक्ष र्ेंचद्रत र्ूनन चवर्ासािे िा्वतत
ध्येय साध्य र्रण्यासाठी सामुिाचयर् सामाचजर् िाचयत्व चनधीच्या माध्यमातून ५०० र्ोटी रुपयांिा चनधी
उभारण्यात येईल. िे िातील चवचवध र्ॉपोरेट र्ंपन्यासोबत बहु आयामी भागीिारी चवर्चसत र्ूनन चवचवध
नाचवन्यपूर्क उपक्रम राबवून गावांिा सवांगीर् चवर्ास साधण्यात येर्ार आहे.
-----०----चवचध व न्याय चवभाग
14 र्ौटु ं चबर् न्यायालयांना र्ायमस्वरुपी मान्यता
राज्यात 14 व्या चवत्त आयोगांतगकत पाि वषासाठी स्थापन र्रण्यात आलेल्या 14 र्ौटु ं चबर्
न्यायालयांना

आज झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी

मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
र्ौटु ं चबर् न्यायालयातील प्रलंचबत प्रर्रर्े पाहता तसेि या न्यायालयांच्या र्ायकक्षत्र
े ात वाढ
झाल्याने न्यायालयातील प्रर्रर्ांिी संख्या वाढली आहे हे पाहता हा चनर्कय घेण्यात आला.
लातूर, उस्मानाबाि, बीड, जालना, परभर्ी, सांगली, रायगड-अचलबाग, जळगाव, यवतमाळ,
अहमिनगर, सातारा, धुळे, बुलढार्ा, भंडारा अिी मान्यता िे ण्यात आलेली 14 र्ौटु ं चबर् न्यायालये
आहेत.
-----०-----
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चवचध व न्याय चवभाग
100 जलिगती न्यायालयांना पाि वषांिी मुितवाढ
जलिगती न्यायालयांिी आवश्यर्ता आचर् उपयोचगता लक्षात घेता 100 जलिगती
न्यायालयांना 1 एचप्रल 2022 ते 31 मािक 2027 या पाि वषासाठी मुितवाढ िे ण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते. या
न्यायालयांर्चरता चजल्हा न्यायाधीि व र्मकिारी अिी 500 पिे पुढे िालू ठे वण्यास िे खील मान्यता
िे ण्यात आली. यासाठी 268 र्ोटी 57 लाख इतर्ा खिक येईल.
या न्यायालयांमध्ये प्रामुख्याने मागासवगींयांवरील अत्यािारािी प्रर्रर्े, मचहलांवरील अत्यािार
व बलात्र्ारािी प्रर्रर्े, भ्रष्ट्टािार, मोटार अपघात, न्यायलयीन बंिी, भूसंपािन यासारखी गंभीर
स्वरुपािी प्रर्रर्े िालवली जातात. राज्यात एचप्रल 2001 पासून 187 जलिगती न्यायालये स्थापन
र्रण्यात आली होती. 2017 ते 2021 या र्ालावधी मध्ये या न्यायालयांमधून सुमारे 1 लाख 32 हजार
621 चिवार्ी आचर् फौजिारी प्रर्रर्े चनर्ाली र्ाढण्यात आली आहे त.
-----०----उच्ि व तंत्रचिक्षर् चवभाग
अिासर्ीय अनुिाचनत र्ला चिक्षर्ांना चवचवध लाभ
अनुिाचनत र्ला संस्था र्ला संिालनालयाच्या चनयंत्रर्ाखाली 31 अिासर्ीय र्ला
संस्थांमधील चिक्षर् व चिक्षर्ेतर र्मकिाऱयांना चवचवध सेवाचवषयर् लाभ िे ण्यास आज झालेल्या
मंचत्रमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
चिक्षर्ेतर र्मकिाऱयांना र्ालबध्ि पिोन्नती योजना, अध्यापर्ीय पिांना चिस्तरीय / चत्रस्तरीय
वेतन संरिना, अध्यापर्ांनी चवनाअनुिानीत र्ला संस्थेमध्ये र्ेलेली सेवा उच्ि वेतनश्रेर्ीसाठी ग्राह्य
धरर्े, चिक्षर्ेतर र्मकिाऱयांना अर्पजत रजा रोखीर्रर्ाच्या तरतुिी, चिक्षर् आचर् चिक्षर्ेतर मचहला
र्मकिाऱयांना 180 चिवसांपयंत प्रसुती रजा, “र्ॅन्सर” “पक्षाघात” झालेल्या चिक्षर् आचर् चिक्षर्ेतर
र्मकिाऱयांना रजाचवषयर् तरतुिी, चिक्षर् आचर् चिक्षर्ेतर र्मकिाऱयांना वैद्यर्ीय उपिार आचर् वैद्यर्ीय
खिािी प्रतीपूती यासंिभातील तरतुिी, चिक्षर् आचर् चिक्षर्ेतर र्मकिाऱयांना रजा प्रवास सवलत हे लाभ
िे ण्यात येतील.
-----०-----
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सावकजचनर् आरोग्य चवभाग
राज्यातील सवक िासर्ीय अचधर्ारी व र्मकिाऱयांिी वैद्यर्ीय तपासर्ी
राज्यातील 40 ते 50 वषक या वयोगटातील सवक िासर्ीय अचधर्ारी व र्मकिारी यांिी िोन वषातून
एर्िा तर 51 व त्यावरील वयोगटातील सवक िासर्ीय अचधर्ारी व र्मकिारी यांिी िरवषी वैद्यर्ीय
तपासर्ी र्रण्यािा आचर् त्यासाठी 5 हजार रुपये इतर्ी रसर्म प्रचतपूती म्हर्ून िे ण्यािा चनर्कय आज
झालेल्या मंचत्रमंडळ बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
या चनर्कयानुसार 40 वषांवरील वयाच्या सवक िासर्ीय अचधर्ारी व र्मकिारी यांना वैद्यर्ीय
तपासण्या, ठरवून चिलेल्या नमुन्यात, त्या-त्या आर्पथर् वषात र्ूनन घ्याव्या लागर्ार आहेत.
त्यासाठीच्या खिािी आवश्यर् रसर्म संबंचधत रुग्र्ालयाला प्रथम स्वत: अिा र्रावी व त्यािी प्रचतपूती
आपल्या र्ायालयातून चमळवावी लागर्ार आहे .
राज्यातील वय वषक 40 पुढील र्ायकरत िासर्ीय अचधर्ारी व र्मकिारी यांना अचखल भारतीय
सेवत
े ील अचधर्ाऱयांना चमळर्ाऱया सुचवधेप्रमार्े समान वैद्यचर्य िािण्या सवक िासर्ीय वैद्यचर्य
महाचवद्यालये व सावकजचनर् आरोग्य चवभागाच्या अचधनस्त आरोग्य संस्थांमाफकत र्रता येईल. यापैर्ी
र्ाही िािण्या उपरोसत संस्थामध्ये उपलब्ध नसल्यास अिा िािण्या तालुर्ा स्तरावर बाह्ययंत्रर्ेिारे
उपलब्ध र्रुन िे ण्यात येतील. त्यासाठी आवश्यर् र्ायकपद्धती वेगळयाने चनचित र्ेली जाईल. यासाठी
प्रचतवषी एर्ूर् 105.43 र्ोटी रुपयांच्या खिास बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली आहे.
राज्यात 40 ते 50 वषे वयोगटात एर्ूर् 1 लाख 54 हजार 255 व 51 वषावरील वयोगटात 1 लाख
33 हजार 750 असे िोन लाख 88 हजार इतर्े अचधर्ारी व र्मकिारी र्ायकरत आहेत.
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वैद्यर्ीय चिक्षर् चवभाग
िासर्ीय वैद्यर्ीय महाचवद्यालयातील अध्यापर्ांना
7 व्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू
िासर्ीय वैद्यर्ीय, िं त व आयुवि
े महाचवद्यालयातील अध्यापर्, तसेि अचधष्ट्ठाता, सह संिालर्
व संिालर् या संवगाना सातव्या वेतन आयोगानुसार भत्ते लागू र्रण्यािा चनर्कय आज झालेल्या मंचत्रमंडळ
बैठर्ीत घेण्यात आला. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठार्रे होते.
चवद्यापीठ अनुिान आयोगाच्या चिफारसीनुसार 7 वा वेतन आयोगातील वेतनचवषयर् तरतुिी
2019 मध्ये लागू र्रण्यात आल्या आहेत. व्यवसायरोध भत्ता, पिव्युत्तर भत्ता, चविेष भत्ता, अचतचरसत
वेतनवाढी व र्चरअर एडव्हान्समेंट क्स्र्म भत्ते सुधाचरत िराने लागू र्रण्यात येतील. हे भत्ते लागू
र्रण्यासाठी अंिाजे 103 र्ोटी, 95 लाख, 97 हजार इतर्ा खिक येईल.
राज्यातील वैद्यर्ीय सेवा ग्रामीर् भागापयंत नेण्यासाठी 2035 पयंत राज्यात चनमार् होर्ाऱया
वैद्यर्ीय सोयीसुचवधा चविारात घेवून, प्रचिक्षीत व अहकताधारर् मनुष्ट्यबळ उपलब्ध र्रण्यासाठी चवचवध
उपाययोजना र्रर्े व त्यांना संिोधन भत्ता, जोखीम भत्ता तसेि अन्य र्ोर्ते अनुषंगीर् भत्ते लागू र्रता
येतील याबाबत अभ्यास र्रुन िासनास चिफारस र्रण्यासाठी अपर मुख्य सचिव या िजाच्या
अचधर्ाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र सचमती गठीत र्रण्यास मान्यता िे ण्यात आली.
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चवत्त चवभाग
राज्य िासर्ीय र्मकिाऱयांच्या वाहतूर् भत्त्याच्या िरात वाढ
राज्य िासर्ीय व इतर पात्र र्मकिाऱयांच्या वाहतूर् भत्त्याच्या िरांत 1 एचप्रल पासून सुधारर्ा
र्रण्यास आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठर्ीत मान्यता िे ण्यात आली. बैठर्ीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री
उद्धव ठार्रे होते.
एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अचधर्ारी व र्मकिाऱयांना बृहन्मुंबई नागरी समूह , नागपूर
नागरी समूह व पुर्े नागरी समूहात 5400 रुपये व इतर चठर्ार्ी 2700 रुपये, एस-7 ते एस-19 स्तरासाठी
अनुक्रमे 2700 व 1350 रुपये, एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 1000 व 675 रुपये. उपरोसत एस-1 ते एस6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 रुपये व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहचरत र्रर्ाऱया बृहन्मुंबई नागरी
समूह, नागपूर नागरी समूह व पुर्े नागरी मधील र्ायकरत र्मकिाऱयांना 2700 रुपये व इतर चठर्ार्ी
र्ायकरत र्मकिाऱयांना 1350 रुपये इतर्ा वाहतूर् भत्ता चमळे ल.
तसेि अंध, अक्स्थव्यंगाने अधु आचर् र्ण्याच्या चवर्ाराने चपडीत असर्ाऱया तसेि मुर्बधीर
/श्रवर्िसतीतल िोष असर्ाऱया राज्य िासर्ीय व इतर पात्र र्मकिाऱयांना पुढीलप्रमार्े वाहतूर् भत्ता
राहील. एस-20 व त्यावरील वेतन स्तरातील अचधर्ारी व र्मकिाऱयांना बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर
नागरी समूह व पुर्े नागरी समूहात 10 हजार 800 रुपये व इतर चठर्ार्ी 5400 रुपये, एस-7 ते एस-19
स्तरासाठी अनुक्रमे 5400 व 2700 रुपये, एस-1 ते एस-6 स्तरासाठी 2250 व 2250 रुपये अिी सुधारर्ा
असेल. एस-1 ते एस-6 या वेतन स्तरामधील 24 हजार 200 व त्यापेक्षा जास्त वेतन आहचरत र्रर्ाऱया
बृहन्मुंबई नागरी समूह, नागपूर नागरी समूह व पुर्े नागरी मधील र्ायकरत र्मकिाऱयांना 5400 रुपये व
इतर चठर्ार्ी र्ायकरत र्मकिाऱयांना 2700 रुपये इतर्ा वाहतुर् भत्ता अनुज्ञय
े राहील. यासाठी 700 र्ोटी
रुपये इतर्ा खिक अपेचक्षत आहे.
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